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FRÄNKISCHE alpex
alpex-plus 

alpex F50 PROFI®

alpex L

alpex kompositrør

10 års
Systemgaranti

Godkendt til vedvarende 
tryk på 10 bar ved 95°C
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FRÄNKISCHE alpex - Et system med mange muligheder
Pres-systemet alpex F50 PROFI, pushfittingssystem alpex-plus og 
pres-systemet til store dimensioner, alpex L.

Kvalitet og fleksibilitet 
alpex systemet står for kvalitet i kombination med fleksibilitet. 
Både til drikkevandsinstallationer og varmesystemer er alpex det rette valg. 
Sammen dækker de dimensionerne 16-75mm.

Udvalgte materialer 
Rørmaterialer af højeste kvalitet og et heldækkende sortiment af rørdele i 
PPSU (Polyphenylsulfone) og fittings med rørgevind i blyfri ECOBRASS messing 
CW724R (Siliciumbronze) i henhold til DIN EN 13501-1.
Som eneste alupex system på markedet er alpex godkendt til vedvarende tryk 
på 10 bar ved 95°C.

Garanti
Ud over VA og DVGW godkendelse, som verificerer den høje kvalitet i alpex-plus 
sortimentet, giver vi 10 års garanti på hele alpex sortimentet.

Et komplet alupexsystem til pres
FRÄNKISCHE alpex - et komplet alupex-system med pres- og pushfittings. 
Fittings har dobbelte o-ringe og lækageindikator der viser hvornår røret og fittings 
er samlet korrekt.
F50 PROFI kan presses med 5 forskellige (F, U, TH, H og VP)pressbakker og har 
lækageindikator der viser om fittings er samlet korrekt.
Du behøver ikke i forvejen at bestemme  hvilken fittingsteknik der skal anvendes 
i dimensionerne 16-32mm. 

alpex-plus (16-32mm) er en pushfitting der også passer til alpex-duo røret. 
Den har ligeledes en unik sikkerhedsindikator der tydligt viser om røret er 
tilstrækkeligt presset ind i fittings.

alpex L 
alpex L, systemet til store dimensioner (40-75mm), har også lækageindikator 
der viser om man har glemt at presse rør og fitting tilstrækkeligt.
alpex L presses med F bakker. 

alpex 
Komplet system med rør & fittings
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Innovativ udvikling
I de seneste år er teknologien til samling af rør til VVS-systemer blevet udviklet 
konstant.
Udviklingen er gået fra svejsning og lodning af metalmaterialer til gevind og 
fittings i kompositmaterialer.
Den sidste nye udvikling har givet en ny type fitting: pushfittings.
Den innovative alpex-plus fittings findes i størrelserne 16, 20 og 26 mm og er 
kendetegnet ved sikkert og gennemtænkt design der letter installatørens 
arbejde.

Reduceret installationstid
Reduceret installationtid af innovative push-in fittings i glat design gør alpex 
plus til dit første valg.
Ud over VA og DVGW godkendelse, som verificerer den høje kvalitet i alpex-
plus sortimentet, giver vi 10 års garanti på hele Neotherm alpex sortimentet.

Fordele
• Innovative kompakte push fittings fremstillet af testet 

Polyphenylensulfon(PPSU) med muffen i rustfrit stål.
• Nem og hurtig to-vejsinstallation 

 - Kalibreres / afgrates 
 - Push / færdig!

• Det kompakte og tidsbesparende design
• Velegnet til installationer i trange områder og gør isolering betydelig 

lettere.
• Materialer af høj kvalitet 
• Innovativ sikkerheds-indikator gør produktet pålideligt og sikkert.
• Leveres i størrelserne 16x2, 20x2 og 26x3 mm
• Ved installation er det muligt at demontere samlingen med special-

værktøj uden at beskadige rør eller fitting. (gælder kun dim. 16x2 og 
20x2mm)

Innovativ og patenteret sikkerhedsindikator 
Udover højtydende materialer og en innovativ konstruktion tilbyder alpex plus 
en yderligere sikkerhed. 
Den patenterede sikkerhedsindikator viser hvornår røret og fittings er samlet 
korrekt. Delene er korrekt samlet når indikatoren bliver grøn.

Den innovative grønne indikator gør det muligt..

.. at kontrolere om rør og fittings er korrekt samlet.

alpex plus
Komplet system med rør & fittings
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alpex F50 PROFI® - Presfitting med kvalitet
alpex F50 PROFI® presfitting er ideal til både drikkevandsinstallationer og 
varmesystemer.

Fleksibel
alpex F 50 PROFI® passe til alle FRÄNKISCHE kompositrør og findes i 
dimensionerne 16,20, 26 og 32mm.
alpex F50 PROFI® kan presses 5 forskellige presskonturer

alpex F50 PROFI® er kompatibel med 5 forskellige preskonturer
alpex F50 PROFI® har den store fordel at 5 forskellige preskonturer passer, 
samt de fleste forekommende presmaskiner der findes på markedet. 
Foruden F-konturen så passer også U-, TH-, H- og VP-konturerne.
Dette betyder at du ikke behøver at købe nye maskiner når du vælger at 
anvende alpex F50 PROFI®.

Fordele ved alpex F50 PROFI®

• Innovativ fitting: fem forskellige presskonturer F, U,TH, H og VP kan  
anvendes.

• Lækagefunktion der vser om fittings er samlet korrekt
• Patenteret sikkerhedsindikator der viser om røret og fittings er samlet 

korrekt.
• Sikkerhed og kvalitet: Kompositrør i højtydende materiale samt fittings 

i PPSU.
• 10 års garanti.

Højtydende materialer
Basen er fremstillet af højtydende polyphenylsulfone (PPSU) plast. Et materiale 
der er testet i rumfartsindustrien og giver en særdeles god slagstyrke og samtidig 
ikke indeholder nogle giftige partikler. PPSU anvendes ofte idag til medicinske 
formål på grund af produktets gode hygiejniske og mekaniske egenskaber. 
Muffen er fremstillet i rustfrit stål. 

alpex F50 PROFI® rørfittings af PPSU (polyphenylsulfone)
Høj temperaturbestandighed samt  gode hygiejninske og fysiske egenskaber gør 
PPSU til det bedste materiale til fittings.

alpex F50 PROFI® rørfittings af korrosionsbestandig messing 
Fränkische anvender nyeste blyfri ECOBRASS messing CW724R (Silicium-
bronze) i henhold til DIN EN 13501-1 til de rørdele som kræver messing. 

Innovativ  og patenteret sikkerhedsindikator
Udover højtydende materialer og en innovativ konstruktion tilbyder alpex 
F50 PROFI® en yderligere sikkerhed. 
Den patenterede sikkerhedsindikator viser hvornår røret og fittings er samlet 
korrekt. 

Presbakkerne F, U, TH, H og VP-Kontur kan anvendes

alpex F50 PROFI®

– Kvalitet, fleksibilitet og kompatibilitet

Inspektionshul der sikrer en 
korrekt pushdybde 

  
Rustfri stålkappe

2 O-ringe for en tæt 
permanent samling

Presbakkerne F, U, TH, H 
og VP-Kontur kan anvendes

alpex F50 PROFI®

Komplet system med rør & fittings

Rustfri stålkappe

Inspektionshul der sikrer en 
korrekt pushdybde



ALPEX DATABLAD/ NEOTHERM /12 2021

W W W. N E O T H E R M . D KD ATA B L A D

alpex F50 PROFI®– Presbakkefleksibilitet

Dine presbakker passer
alpex F50 PROFI® har den store fordel at 5 forskellige presskonturer passer, 
samt de fleste forekommende presmaskiner der findes på markedet. 
Foruden F-konturen så passer også U-, TH-, H- og VP-konturerne.

Enkelt
• Brug rørskæreren for at skære røret i korrekt længde og for at sikre, at 

snittet er retvinklet.
• Brug alpex kalibrerer 16 - 32mm til at kalibrere og afgrate rørenderne.
• Fastgør fittingen ved at indføre rørenden i fittingen. Indikatoren viser, 

hvornår rør og fitting er samlet korrekt. Delene er korrekt samlet når  
indikatoren bliver grøn.

• Anvend presværktøj for at presse fittingen fast på røret

Med den smarte presbakketest kan montøren enkelt
kontrollere om pressbakkerne er kompatible med alpex F50 PROFI®.
Ved at åbne presbakken og ligge presbakketesteren i ene halvdel af 
presbakken så ser du nemt om bakken er kompatibel med fittingen.

Presbakke fleksibilitet

Alpex F50 PROFI® DN 16-32 kan presses med 5 forskellige presbakker. Alpex L DN 40-75 
presses med presbakke med F-kontur.

alpex F50 PROFI®

Komplet system med rør & fittings
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Højeste kvalitet
alpex L systemet presses med presbakker med F kontur. 
alpex L tilbyder et bredt sortiment af store dimensioner med 40, 50, 63 og 75 
mm. Fittings er et perfekt supplement til alpex F50 PROFI® rør i dimensionerne 
16-32 mm.

Nem og korrekt installation af store rørdimensioner.
Uanset om det er installation af lange fødeledninger i industribygninger eller 
beboelsesejendomme opfylder alpex L kravene til en smidig og pæn 
installation i store dimensioner.

Store inspektionshuller giver en visuel sikkerhed for at rør og fitting  er korrekt 
samlet. Montøren kan nemt kontrollere at røret er korrekt monteret inden 
pressning foretages. 

Premium komposit rørmateriale
Fränkische fremstiller højkvalitative komposit rør til drikkevands- og var-
meinstallationer hvor aluminiumslaget svejses sammen „kant til kant“ med  
WIG-svejsning. De to plastlag og aluminiumslaget er samlet med speciallim.

alpex L rør er diffusionstætte, modstandsdygtige over for syre, korrosions og 
belægningsbestandige, hygiejniske og udviser fremragende flowegenskaber.

Ekstra store PPSU fittings
Ved installationer med store rørdimensioner er det vigtigt med praktiske 
montageløsninger hvor f.eks. vægten på materialet spiller en betydende rolle.

Vores nye PPSU-fittings i dimensionerne 40, 50 og 63 gør installationer over 
skulderhøjde betydelig nemmere.
Højtydende PPSU plast med høj slagfasthed og styrke tilbyder en perfekt fitting 
til drikkevands- og varmeinstallationer. 
Derudover er alle PPSU-fittings resistente mod belægninger, hydrolys og 
kemikalier, også vedlængere tids exponering ved høje temperaturer.

Nu også 75 mm 
Den nye alpex L fitting i dimension 75 er fremstillet i nyeste blyfri blyfri ECOBRASS 
messing CW724R (Siliciumbronze) i henhold til DIN EN 13501-1 og er et perfekt 
suplement til alpex-duo og alpex-plus 16-32 mm. 
En speciel legering gør den slidstærke og pålidlige fitting hygiejnisk forsvarlig og 
forhindrer udskillelse af kobber og zink i blødt vand eller i vand indeholdende 
chlorid.

alpex L

alpex L
Komplet system med rør & fittings

alpex L fittings kan enkelt och hurtigt presses 
med en enkel pressbakke

O-ring for en tæt permanent 
samling.

Rustfri stålkappe

Inspektionshul der sikrer en 
korrekt pushdybde
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FRÄNKISCHE kompositrør
– Kvalitet, flexibilitet og kompatibilitet

FRÄNKISCHE kompositrør
– Kvalitet, flexibilitet og kompatibilitet

Rørtype 128alpex F50 PROFI®160 alpex L

DN (mm) 12 16 20 26 32 42 52 65

Dimension 16x2,0 20x2,0 26x3,0 32x3,0 40x3,5 50x4,0 63x4,5 75x5,0

Indvendig dim. (mm) 12 16 20 26 32 42 54 65

Rørets vægt (g/m) 112 154 294 404 583 879 1321 1600

Vandindhold (l/m) 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290 3,316

Materiale PE-X / AL / PE-X

Ruhed 0,007 mm

Maks. arbejdstemp. 95 °C

Maks. arbejdstryk 10 bar

Termisk konduktivitet 0,45 W/m x K

Ekspansionskoefficient 0,026 mm/m x K

Minimal Bukkeradius

Frit bukket 80 100

Med Bukkefjeder 48 60

Med bukkeværktøj 55 79 88 128 160 200 252

alpex  
Komplet system med rør & fittings
FRÄNKISCHE kompositrør
Kombinerer metallets egenskaber
• Lav varmeudvidelse
• Ingen ilt diffusion
• Stabilitet
med plastens
• Korrosionsfrihed
• Ingen belægninger

FRÄNKISCHE fremstiller højkvalitative komposit rør til drikkevands- og 
varmeinstallationer hvor aluminiumslaget svejses sammen „kant til kant“ med 
WIG-svejsning. De to plastlag og aluminiumslaget er samlet med speciallim.

To kompatible fittings
alpex dF50 PROFI® er kompatibel med vores to fittingssystemer - presfittingen 
alpex F50 PROFI® og indstiksfittingen alpex plus. 
alpex L (dimension 40-75mm) er et alupex system til installation af lange 
fødelængder. 

Færdigisolerede rør
Rørerne kan levereres færdigisolerede i dimensionerne 16-32 mm.

Fordele ved kompositrør
• Lav lysværdi
• Lavt trykfald
• Korrosionsbestandig
• Høj modstandsdygtighed mod kemikalier

Vigtigt i drikkevandssystemer
• Højkvalitative hygieniske egenskaber
• Resistent overfor belægninger 

Vigtigt for varmeinstallationer
• Diffusionstæt Din 4726



Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk 
www.neotherm.dk
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Neotherm A/S er en privatejet virksomhed, etableret i 1978 og med hovedsæde i Frederikssund. Vi driver vores virksomhed 
ud fra en ambition om, at de ting vi beskæftiger os med altid skal give mening. Uanset om det er som leverandør til den 
danske byggebranche eller som arbejdsplads for vores medarbejdere. 
Vores vision er, at vi skal være byggebranchens førende, professionelle og progressive leverandør af varme- og 
installationstekniske løsninger baseret på unikke kompetencer og passion, med det formål at kunderne oplever 
energioptimerede indeklimaløsninger baseret på et stort indhold af viden og kvalitet. 


